
Τοπικός Διαγωνισμός 

Μάθημα 
Διάρκεια Εξέτασης 
Σχολείο 

Μαθητές 
1.
2.
3.

  

 
Χρώση και μικροσκοπική παρατήρηση 
παρατηρούμενων δειγμάτων και υπολογισμοί 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για την παρατήρηση κυττάρων ή υποκυτταρικών
φρέσκων ) παρασκευασμάτων από τους κατάλληλους κάθε φορά ιστούς και η χρήση του οπτικού 
μικροσκοπίου φωτεινού πεδίου.  

 Τα κύτταρα ( ή τα υποκυτταρικά τους οργανίδια ), 
είναι σχεδόν αόρατα εάν παρατηρηθούν στο απλό μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου
πρέπει να αποκτήσουν σημαντική «αντίθεση» ( 
απλός τρόπος να αποκτήσουν
κάποιες από τις οποίες «βάφουν» εκλεκτικά συγκεκριμένα οργανίδια.

 Όσον αφορά την χρήση του οπτικού μικροσκοπίου 
πραγματοποιηθεί η παρατήρηση των κυττάρων
υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι η διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου ματιού 
( 0,1mm ) αποκλείει οποιαδήποτε
την χρήση ειδικών οργάνων.  
 

 

Πειραματική διαδικασία 

Συσκευές – όργανα, υλικά. 

Μικροσκόπιο και όργανα μικροσκοπίας, Αντικειμενοφόρες πλάκες, Καλυπτρίδες
βελόνες, Ανατομικές λαβίδες με λεπτά άκρα, Ξυραφάκι ή νυστέρι, Υδροβολέας με απιονισμένο νερό, 
Διάλυμα κυανούν-μπλε του μεθυλενίου Απορροφητικό χαρτί, Ύαλος ωρολογίου ή τρυβλίο petri, Ποτήρι 
ζέσης, Βολβός κρεμμυδιού. 

Α.1 Δημιουργήστε νωπό παρασκεύασμα φυτικών κυττάρων κρεμμυδιού και παρατηρήστε το παρασκεύασμα 
στο μικροσκόπιο έως και τη μεγέθυνση 400
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Χρώση και μικροσκοπική παρατήρηση ζωντανών φυτικών κυττάρων από βολβό κρεμμυδιού
παρατηρούμενων δειγμάτων και υπολογισμοί μεγεθύνσεων. 

Για την παρατήρηση κυττάρων ή υποκυτταρικών οργανιδίων είναι απαραίτητη η δημιουργία νωπών ( 
φρέσκων ) παρασκευασμάτων από τους κατάλληλους κάθε φορά ιστούς και η χρήση του οπτικού 

ή τα υποκυτταρικά τους οργανίδια ),  λόγω της μεγάλης τους
είναι σχεδόν αόρατα εάν παρατηρηθούν στο απλό μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου
πρέπει να αποκτήσουν σημαντική «αντίθεση» ( contrast ) σε σχέση με το περιβάλλον τους. Ο πιο 

να αποκτήσουν αυτή την «αντίθεση» είναι η χρώση τους με κατάλληλες χρωστικές, 
κάποιες από τις οποίες «βάφουν» εκλεκτικά συγκεκριμένα οργανίδια. 
Όσον αφορά την χρήση του οπτικού μικροσκοπίου φωτεινού 
πραγματοποιηθεί η παρατήρηση των κυττάρων, μετά την δημιουργία των παρασκευασμάτων, 

αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι η διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου ματιού 
αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα παρατήρησης κυττάρων ή υποκυτταρικών δομών χωρίς 

Μικροσκόπιο και όργανα μικροσκοπίας, Αντικειμενοφόρες πλάκες, Καλυπτρίδες, Σταγονόμετρο, Ανατομικές 
βελόνες, Ανατομικές λαβίδες με λεπτά άκρα, Ξυραφάκι ή νυστέρι, Υδροβολέας με απιονισμένο νερό, 

μπλε του μεθυλενίου Απορροφητικό χαρτί, Ύαλος ωρολογίου ή τρυβλίο petri, Ποτήρι 

ήστε νωπό παρασκεύασμα φυτικών κυττάρων κρεμμυδιού και παρατηρήστε το παρασκεύασμα 
έως και τη μεγέθυνση 400ꓫ. Να σχεδιάσετε την παρατηρούμενη, μέσα στο οπτικό πεδίο 

φυτικών κυττάρων από βολβό κρεμμυδιού, σχεδιασμός 

οργανιδίων είναι απαραίτητη η δημιουργία νωπών ( 
φρέσκων ) παρασκευασμάτων από τους κατάλληλους κάθε φορά ιστούς και η χρήση του οπτικού 

τους περιεκτικότητας σε νερό, 
είναι σχεδόν αόρατα εάν παρατηρηθούν στο απλό μικροσκόπιο φωτεινού πεδίου και γι’αυτό θα 

) σε σχέση με το περιβάλλον τους. Ο πιο 
είναι η χρώση τους με κατάλληλες χρωστικές, 

 πεδίου, προκειμένου να 
μετά την δημιουργία των παρασκευασμάτων, 

αυτή είναι αναγκαία δεδομένου ότι η διακριτική ικανότητα του ανθρώπινου ματιού 
κυττάρων ή υποκυτταρικών δομών χωρίς 

, Σταγονόμετρο, Ανατομικές 
βελόνες, Ανατομικές λαβίδες με λεπτά άκρα, Ξυραφάκι ή νυστέρι, Υδροβολέας με απιονισμένο νερό, 

μπλε του μεθυλενίου Απορροφητικό χαρτί, Ύαλος ωρολογίου ή τρυβλίο petri, Ποτήρι 

ήστε νωπό παρασκεύασμα φυτικών κυττάρων κρεμμυδιού και παρατηρήστε το παρασκεύασμα 
την παρατηρούμενη, μέσα στο οπτικό πεδίο 



του μικροσκοπίου, εικόνα στο παρακάτω πλαίσιο για την μεγέθυνση που σας ζητείται. Να φωτογραφήσετε 
την εικόνα και να τη στείλετε στη διεύθυνση: mail@ekfe.dra.sch.gr 

Τελική μεγέθυνση : 100Χ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 
Α.2 Δημιουργήστε νωπό παρασκεύασμα φυτικών κυττάρων κρεμμυδιού. Να κάνετε χρώση του 
παρασκευάσματος, παρατήρηση στο μικροσκόπιο και εντοπισμό φυτικών κυττάρων. Να παρατηρήσετε 
τελικά το παρασκεύασμά σας  σε μεγέθυνση 400Χ. Να σχεδιάσετε την παρατηρούμενη, μέσα στο οπτικό 
πεδίο του μικροσκοπίου, εικόνα στο παρακάτω πλαίσιο. Να φωτογραφήσετε την εικόνα και να τη στείλετε 
στη διεύθυνση: mail@ekfe.dra.sch.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 



Α.3 Υπάρχει διαφορά στην διάκριση και ποιού συγκεκριμένα κυτταρικού οργανιδίου ανάμεσα στα δύο 
παρασκευάσματα που δημιουργήσατε και γιατί;  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Α.4 Ποια είναι η διαφορά στην  μεγέθυνση μεταξύ των εικόνων που σας ζητήθηκε να σχεδιάσετε στο Α.1 και 
Α.2 . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

B.1 Θα σας δοθεί έτοιμο  παρασκεύασμα από σκελετικό ανθρώπινο μυ. Να κάνετε  παρατήρηση του 
παρασκευάσματος  στο μικροσκόπιο. Να απεικονίσετε ότι παρατηρήσατε  σε μεγέθυνση 400Χ. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 
 
Β.2 Σε ποια κατηγορία οργανισμών ανήκουν τα κύτταρα του Α1 και του Α2 μέρους και σε ποια τα κύτταρα 
του Β1 μέρους; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Β.3 Γράψτε μία τουλάχιστον διαφορά που έχουν μεταξύ τους. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                         

 
 
Γ. Τακτοποιήστε τον πάγκο εργασίας όπως τον βρήκατε.  
(Να το ελέγξει ο επιτηρητής) 

 
 
 
 

Καλή Επιτυχία 
 
 
 
 
 
Βαθμολόγιο  
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